
yi 

बगळा आणि बैल 
मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 



ही एक ववलक्षि गोष्ट आहे. यातील संवेदनशील काळी-पाढंरी 
चित्र ेअमेररकी चित्रकार जॉन फुल्टनने काढली आहेत.  

 ही एका बगळ्यािी आणि बलैािी ह्रदयस्पशी आणि 
स्फूतीदायक गोष्ट आहे. बलै एकदा बगळ्यािा जीव वािवतो. मग 
काही वर्ाांनतंर बगळा या उपकारािी परतफेड करतो. बगळा 
बलैाला इशारा देतो की त्याने बलैाचं्या झुंजीत भाग घेतला तर तो 
जजवतं राहािार नाही, तो खाटकाच्या दकुानात जाईल. शवेटी बलै 
झुंज करतो तेव्हा बगळा त्याला वािवण्यािी योजना आखतो.  

मतै्री आणि ननष्ठा या मलू्यांिी ओळख करून देिारे पसु्तक.  



फार फार वर्ाांपूवी, दक्षक्षि स्पेनच्या ववशाल दलदली 
भागानजजक एक छोटा बैल राहात असे. त्याला कशािहेी भय 
वाटत नसे. त्याच्या अगंावरि ेकेस काळेभोर आणि िमकदार 
होते. त्याि ेडोळे गडद आणि सौम्य होते. पि राग आला की 
हेि डोळे गरम कोळशासारखे लालबुंद ददसत.   

बैलािी शशगें तशी लहानि होती, पि तरीही तो नेहमी 
हल्ल्याच्या तयारीत असे. शवेटी स्पॅननश बैल जगातील सवाात 
शूर बैल मानले जातात.  

लहान बैल राहात होता नतथे जवळि एका 
बगळ्याि ेघरटे होते. बगळ्यांच्या िहेऱ्यावर नेहमी 
गंभीर भाव असतात. ते रागीट वाटतात तेव्हा 
खरंतर ते आनंदी असतात. या पांढऱ्याशुभ्र पक्षयांना 
काळ्या बैलाच्या अगंावर चिकटलेल्या वपसवा 
खायला आवडतात. 



एकदा बगळ्याच्या वपल्लािी आई घरटे सोडून 
गेली. तेव्हा एक कोल्हा घरट्यातील वपल्लाजवळ 
आला. तो वपल्लावर झपे घेिार इतक्यात नतथे छोटा 
बैल अवतरला.  

“शरम वाटली पादहजे तुला स्वत:िी,” छोटा बैल 
कोल्यावर ककंिाळला.  

पि कोल्हा दात वविकून गुरगुरू लागला.  



मग छोटा बैल आपले डोके झुकवत, शशगें उगारत 
कोल्यावर िालून गेला आणि त्याला दरू वपटाळले.   

छोटा बैल घरट्याकड ेपरतला.  

“तुझ ेआभार कसे मानायि,े कळत नाही!” बगळ्याि े
वपल्लू म्हिाले.  

छोटा बैल मंदपिे हसत उत्तरला, “तू मोठा झालास, उडू 
लागलास, तुझी िोि टोकदार झाली की तू माझ्या 
अगंावरच्या वपसवा खाऊ शकशील. तू बगळ्याि ंवपल्लू 
आहेस म्हिून मी तुला छोटा बगळा म्हित जाईन.” 

“आणि मी तुला टोरो म्हिेन,” छोटा बगळा 
म्हिाला, “कारि स्पॅननश भार्ेत बैलाला टोरो 
म्हितात.” 

त्या ददवसापासून बैल आणि बगळा यांच्यात 
घननष्ट मैत्री झाली.  



काळ सरला आणि छोट्या बगळ्याि े
पांढरेशुभ्र पंख मोठे झाले. तो आभाळात 
बािासारखा सूर मारून उडू लागला.  

टोरो बैलही मोठा आणि चिप्पाड झाला. 
त्यािी शशगें टोकदार झाली आणि िंद्राच्या 
कोरीसारखी ददसू लागली.  



स्पेनच्या दक्षक्षि भागात ककत्येक ददवस 
सतत मुसळिार पाऊस पडत राहातो तेव्हा छोटा 
बगळा टोरोच्या पायांखाली आसरा घेत अस.े 



तसेि स्पेनच्या दक्षक्षि भागात उन्हाळ्यात 
सूया अक्षरश: होरपळून काढतो तेव्हा छोटा 
बगळा तळ्यातून परतून, आपल्या पंखांिी 
फडफड करून टोरोला गारवा देत असे. 



छोट्या बगळ्याला सकाळी सकाळी खपू 
भूक लागत असे. त्यामुळे सकाळ होताि तो 
आपल्या शमत्राला जागे करत असे. मग 
डोळ्यांवर अनावर झोप असली तरी टोरो 
आपले डोके उिलून एका कुशीवर ठेवत असे. 
त्यामुळे छोटा बगळा त्याच्या मोठ्या 
मानेवरच्या गुबगुबीत वपसवा ननवडून खाऊ 
शकत असे.   



नंतर टोरो कुरिात िरत असे. गवतात 
िालू लागल्यावर त्याच्या मोठ्या खरुांमुळे 
नाकतोड ेआणि इतर ककटक गवतातून बाहेर 
येऊन उडत. मग छोटा बगळा त्यांना िोिीत 
पकडून मजेत खात असे.  



टोरो आपल्या कुरिाच्या बाहेर किी गेला नाही. पि त्याला वाटे की त्याने सगळं जग पादहले आहे. कारि रोज 
संध्याकाळच्या नीरव शांततेत छोटा बगळा परतून त्याला ददवसभर आपि कुठेकुठे गेलो, कायकाय बनघतले याि ेककस्से-
कहाण्या ऐकवतो.   

तो ननळा सागर आणि त्यातील जहाजांबद्दल सांगतो.  

टोरोपेक्षाही भव्य आकार असलेल्या जजब्राल्टरच्या खडकाबद्दल  

सांगतो आणि अगदी उत्तर आकिकेत आढळिाऱ्या कुबड  

असलेल्या ववचित्र ऊंटांबद्दलही 

सांगतो. 
 



टोरोला इतर बैलांसोबत झंुज खेळण्यास आवडत 
अस.े ते एकमेकांना ढुशी देऊन ढकलत असत. छोटा 
बगळा टोरोला फार काही मदत करू शकत नसे. पि 
टोरो नेहमी जजंकत असे. तो तेथील कुरिातील सवाात 
चिप्पाड अगंािा बळकट बैल होता.  

 



टोरो आणि छोटा बगळा सोबत िालत 
तेव्हा सगळे बैल त्यांि ेकौतुक करत.  



एकदा घोड्यावर स्वार होऊन काही लोक कुरिात आले. 
ते झंुजीसाठी बलवान बैल शोित होते. ते टोरोला दंडुक्याने 
मारून, त्याला पळायला लावून त्यािी कसोटी पाहू लागले 
तेव्हा छोट्या बगळ्याने आकाशातून त्यांच्या डोक्यावर 
झपेावून त्यांच्या टोप्या जशमनीवर पाडल्या.  

पि तोवर घोडसे्वारांना खात्री पटली होती की टोरो हा 
स्पेनिा सवाात िीट आणि बळकट बैल आहे.  



एकदा दपुारी छोटा बगळा बराि वेळ आभाळात 
उडून परतला तेव्हा टोरो एका सुकलेल्या झाडाच्या 
खोडाला आपले शशगं गवााने रगडत होता.  

टोरो खपू उते्तजजत होता. 
“ते घोडसे्वार आले होते आज इथ.े पुढच्या रवववारी 

झंुज आहे, त्यात सवाात शूर बैल म्हिून माझी ननवड 
केली त्यांनी,” तो मोठ्याने ओरडला.  

“पि टोरो झंुज जजंकल्यावर तू जजवंत परत येऊ 
शकिार नाहीस,” छोटा बगळा रडत म्हिाला. “झंुजीच्या 
आखाड्यात उतरलेले बैल खाटकाच्या तलवारीि ेशशकार 
ठरतात.” 

“काळजी करू नकोस, शमत्रा,” टोरो म्हिाला. “त्यानंी 
माझ्याइतका शूर, ताकदवान बैल कुठे पादहला नसेल 
आजवर. कुिी मला तलवारीने मारिार नाही.” 

हे ऐकून छोट्या बगळ्याला गदहवरून आले आणि 
त्याि ेइवलेइवले वपवळे डोळे अश्ुनंी डबडबले, कारि त्याला 
खरी पररजस्थती माहीत होती. खरंतर, छोटा बगळा 
ककत्येकदा रवववारी दपुारी झंुज बघायला जात असे. 
झंुजीतील कुिी बैल आजवर जजवंत परतला नव्हता, ही 
गोष्ट त्याने टोरोला किी सांचगतली नव्हती.  



छोट्या बगळ्याने बरेि प्रयत्न केले तरी तो 
टोरोला समजावू शकला नाही की झंुज झाल्यावर 
सगळ्या बैलांिा शवेट खाटकाच्या दकुानात होतो. 
शवेटी िीर संपल्यावर आपले पाय आपटत, 
ककंिाळत तो ओरडला, “तू एवढा कसा बथ्थड 
डोक्यािा आहेस!” 



मग तो ननिाायक ददवस उगवला. ते 
घोडसे्वार आले आणि टोरोला मोठ्या पेटीत बंद 
करून घेऊन गेले.  

छोटा बगळा त्या ट्रकच्या मागेमागे उडू 
लागला. त्याला एवढे द:ुख झाले की आपले 
ह्रदय भंगून जाईल की काय, असे त्याला वाटू 
लागले.  



झंुजीच्या आखाड्याभोवती लोक दाटीवाटीने बसले 
होते.  

नतथे एक वाद्यव ंद सुंदर संगीत वाजवत होता. 

तेथील जियांनी काळ्या कफती लावलेले आकर्ाक 
पेहराव घातले होते.  

शवेटी आखाड्याच्या व द्ध प्रमुखाने तुतारी वाजवण्यािा 
इशारा केला. बैलांशी लढिारे तलवारबहाद्दर सोनेरी वाळूवर 
ऐटीत िालू लागले.  

मग एक मोठा लाकडी दरवाजा उघडण्यात 
आला आणि टोरोने आखाड्याच्या ररगंिात प्रवेश 
केला.  



ही झंुज म्हिजे छोट्या बगळ्याच्या 
सहनशक्तीच्या पशलकडील दृश्य होते. तो 
आखाड्याच्या मागच्या शभतंीवर बसून 
मोठमोठ्याने हंुदके देऊ लागला.    



“मी काय करू शकतो?” शभतंीवर मागेपुढे कफरत-कफरत 
तो वविार करू लागला.  

जवळि असलेल्या एका समजूतदार व द्ध बैलाने बगळ्याि े
रडिे ऐकले. त्याने वविारले, “कशाने द:ुखी झालायस, माझ्या 
पांढऱ्याशुभ्र पंखांच्या शमत्रा?” 

मग छोट्या बगळ्याने व द्ध बैलाला टोरोबद्दल सांचगतले.  

“असं आहे तर!” व द्ध बैल म्हिाला. “खरंि द:ुखािी गोष्ट 
आहे. पि तुझा शमत्र तर स्पेनमिला सवाात शूर बैल आहे, 
म्हिालास ना तू? मग आशिेा एक ककरि बाकी आहे. 
इथल्या लोकांना एवढ्या शूर बैलाच्या जीवािी पवाा आणि 
ककंमत नसेल, पि म्हाताऱ्या अि ूदृवष्ट असलेल्या 
आखाड्याच्या प्रमुखाला नक्कीि आहे.” 

“ठीकाय,” व द्ध बैल म्हिाला, “मी वासरू होतो तेव्हा बैल शूर 
असेल तर सगळे लोक त्यांिा पांढरा रुमाल काढून हवेत 
फडफडवत. मग प्रमुख बैलाला पुन्हा कुरिात नेऊन सोडायि े
आदेश देत. मग तो बैल पुन्हा पदहल्यासारखे शांत आयुष्य जगू 
शकत अस.े” 

“तुम्ही म्हिताय प्रमुखािी दृष्टी अि ूआहे?” छोटा बगळा 
म्हिाला. क्षिभर वविार करून छोटा बगळा हवेत झपेावला.  

“पि मग करायि ंकाय?” 
टोरो आजाव करत म्हिाला. 
“प्लीज, लवकर सांगा. टोरो 
आखाड्यात पोहोिलाय आता.” 



छोटा बगळा झंुजीच्या आखाड्यावरून उडत 
जाऊ लागला तेव्हा टोरो तलवारबहाद्दराने हाती 
िरलेल्या कपड्याच्या रोखाने िाल करून जात 
होता.   



छोटा बगळा आकाशात उंि उडाला आणि 
नदीपार दलदलीकड ेजाऊ लागला.   



नतथे अनेक बगळे शांतपिे काही खात होते ककंवा 
उन्हात बसून अगंाला ऊब देत होते. छोटा बगळा 
त्यांच्याजवळ उतरला आणि मदतीसाठी कका श 
आवाजात आजाव करू लागला.  

छोट्या बगळ्यािी ह्रदयद्रावक गोष्ट ऐकून बगळ्यांिी 
झंुड पांढऱ्याशुभ्र ढगांसारखी आभाळात उडू लागली 
आणि छोट्या बगळ्याच्या मागेमागे आखाड्याच्या 
ददशनेे जाऊ लागली.  



इकड ेआखाड्यात, भयभीत झालेला 
तलवारबहाद्दर त्यािी िारदार तलवार म्यानातून 
बाहेर काढू लागला.   

 “मी आजवर बनघतलेला हा सवाात लढाऊ बैल 
आहे,” व द्ध प्रमुख म्हिाला.  

तलवारबहाद्दराने आपली तलवार टोरोच्या 
ददशनेे रोखताि, टोरोच्या लक्षात आले की छोटा 
बगळा खरं सांगत होता.   



पांढऱ्या बगळ्यांिी झंुड ढगांसारखा खाली आली आणि आखाड्याभोवती िक्कर मारू लागली.  



आपल्या खुिीवर बसल्याबसल्या अि ूदृवष्टच्या 
प्रमुखाला आखाड्यावर िक्कर मारिारे बगळे 
ददसले. तो ओरडला, “तुतारी वाजवा रे! मला माहीत 
होतं! माहीत होतं मला! शहरातल्या लोकांना बहादरू 
बैलाला वािवण्यािी युक्ती िांगलीि लक्षात आहे! 
बघा, कसे फडफडवतायत ते पांढरे रुमाल!”  

आखाड्याभोवती बसलेले सगळे व द्ध लोक, अि ू
दृवष्टच्या प्रमुखासारखेि, बगळ्याच्या झंुडीला 
फडफडते पांढरे रुमाल समजले.  

“बैलाला वािवा!” ते ओरडू लागले आणि 
स्वत:ि ेरुमाल हवेत फडफडवू लागले. संपूिा 
आखाड्यात पांढऱ्या रुमालांिा समुद्र ददसू लागला.  



तुतारीवाल्यांनी शानदार सलामी देिारे संगीत 
वाजवले. वाद्यव ंदाने आिीपेक्षाही िांगली िनु 
वाजवली. लोकांच्या टाळ्यांनी आखाडा बराि वेळ 
दमुदमुत रादहला. मग मोठा लाकडी दरवाजा 
उघडला. टोरो गवााने ररगंि सोडून बाहेर आला 
आणि हळूहळू तबेल्याकडे परतू लागला.  

मग छोट्या बगळ्याने ओरडून आपल्या दोस्त 
बगळ्यांि ेआभार मानले. सगळे बगळे उडत पुन्हा 
दलदलीकड ेगेले.   



ररगंिाच्या माग,े टोरो रडत होता. तो छोट्या बगळ्याला म्हिाला, 
“शमत्रा, त ूबरोबर बोललास. त ूआणि तझुी दोस्तमडंळी नसती तर मी 
कुठल्यातरी खाटकाच्या दकुानात लटकत असतो.” 

“त ूआता आराम कर,” आनदंाने म्हित छोट्या बगळ्याने 
टोरोच्या अगंावरिा एक गबुगबुीत वपस ूिोिीने खेिून बाहेर काढला.   



पुढल्या ददवशी सकाळी, टोरोला पुन्हा 
त्याच्या कुरिात सोडण्यात आले. छोटा 
बगळा त्यािी वाटि बघत होता. दोघे खपू 
आनंदात होते.  



या गोष्टीला ककत्येक वर्े लोटली. पि आजही 
शहरातील लोक पांढऱ्या रुमालांिी ती दपुार आठवून 
स्पेनच्या सवाात शूर टोरो या बैलाच्या गप्पा 
मारतात.   

समाप्त 


